
Casambi snabbguide
Överlämningsdokument

https://www.vadsbo.net/Casambi/


Här finns all viktig information om din 
Casambi-installation. 

Spara det här dokumentet för framtiden.

Datum för installationen: 

Jag gjorde installationen: 

Vårt företag: 

Telefon: 

Mejl: 

Övrigt: 

Hilma Anderssons gata 15 | 421 31 Västra Frölunda | +46 (0)31-23 56 00 | info@vadsbo.net | order@vadsbo.net
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Ditt nätverk: 

Nätverkets E-post: 

http://www.vadsbo.net


Uppgifter om ditt nätverk

Spara det här dokumentet för framtiden.

Lösenord  Användare Manager Admin
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Namn 

Admin: Har full kontroll över alla nätverksaspekter.
Manager: Kan konfigurera nätverket (d.v.s. ändra programmering), 
men inte skapa nya användarkonton.
Användare: Kan bara använda nätverket men inte göra några 
programmeringsändringar.

http://www.vadsbo.net


  

Kom igång

Ladda ner appen

Logga in på ditt nätverk

Ladda ner Casambi gratis via 
Google Play eller på App Store. 

Under fliken Nätverk kan 
du se ditt nätverk. Välj ett 
nätverk för att visa och 
styra alla dina enheter.   

Kan du inte komma 
åt ditt nätverk? Eller 
kan du inte se det i 
appen? Ta en titt på din 
överlämningsinformation 
eller kontakta installatören 
som skrev ner allt åt dig.

Klicka och 
ladda hem.
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Om du har armaturer med stöd för 
ljustemperatur kan du enkelt ställa om 
mellan kallt och varmt ljus. 

För att göra detta placerar du fingret på 
den valda ljuskällan eller ljusgruppen och 
flyttar fingret vertikalt uppåt och nedåt. 

Enkel dimning

Dimma ljuset snabbt 
och enkelt genom 
att placera fingret 
på den ljuskälla eller 
grupp som du vill 
dimma. 

Flytta fingret 
horisontellt för att 
visa kontrollerna för  
snabbdämpning.

Traditionell dimning

Dimring av färgtemperaturen
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Inställningar

4. Välj  
“Delningsinställningar”.

5. Välj “E-post” och “Lösenord”  
 för att ändra informationen.

1. Välj ditt nätverk.

!

3. Välj “Nätverk”.
Om inställningen är lösenordsskyddad, 
kontakta din installatör!

(Observera att menyn kan se 
lite annorlunda ut beroende 
på om din enhet är Android 
eller iOS).

2. Välj “Mer”. 

Ändra mejl och lösenord:

Administratörer vs. 
vanliga besökare
Om du vill ha ett konto som endast  
är avsett för besökare, kan du ställa 
in det här. 

Till exempel barn eller gäster kanske 
inte har tillgång till alla inställningar 
i appen, men ska ändå kunna tända 
och släcka lampor från appen.

Din installatör kan ha lagt till sin egen e-postadress 
under installationen. Om du vill ändra den till din 
egen e-postadress kan du följa stegen nedan. 

Det är viktigt att veta att de avancerade 
inställningarna för ljusstyrning finns i den här 
delen av appen. Var försiktig om du gör några 
ändringar. Det kan till och med vara bättre att 
kontakta din installatör om du är osäker.
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3. Ge scenen ett namn  
 och tryck på “Lägg till  
 scen”.

4. Lägg till ljuskällor och    
 dämpningsnivåer i  
 scenen från menyn.   

1. Välj ditt nätverk. 2. Välj “Lägg till scen”.

Skapa en scen
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En scen är en fördefinierad ljus-
inställning som innebär att en eller 
flera lampor aktiveras samtidigt. 
Olika scener gör det enkelt att 
växla mellan olika belysningslägen. 
Några praktiska och användbara 
scener är “snooze-belysning”, 
där du bestämmer att ljuset ska 
höjas gradvis på morgonen, och 
“mysbelysning” där ljuset dämpas 
till till exempel 50%, perfekt för 
filmkvällar! 

Kanske vill du se tydligt när du 
städar? Välj då ett läge med full 
ljusstyrka för dina lampor. Om du 
också har en dimmer med stöd för 
ljustemperaturer är kallt ljus oftast 
att föredra i det här fallet. 

Casambi erbjuder en stor 
variationsfrihet, skapa upp till 250 
scener i ett enda nätverk.

Gallerifunktion
Med gallerifunktionen kan du ta 

bilder av din egen hemmiljö. 

Ange var dina ljuskällor och 
dimmare är placerade. Styr enkelt 

och visuellt belysningen genom 
att klicka på bilden.
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2. Välj “Timer”. 3. Välj “Redigera”.

4. Tryck på plusset. 3. Välj “Slå på” och ställ in tid eller soluppgång/  
 solnedgång och de dagar som inställningarna  
 ska gälla.

 Välj “Slå av” och ställ in dag/tid/ soluppgång/   
 solnedgång för när funktionen ska vara avstängd. 

Välj den scen som  
dina tidsfunktioner  
ska tillämpas på!

1. Välj “Mer”.

Astro-klocka och tidsfunktioner
Astro-klocka och tidsfunktioner hjälper dig att 
automatisera din belysning. Du kan välja belysning som 
följer solens upp- och nedgång, eller tänds eller släcks vid 
bestämda tidpunkter. 
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Gateway-funktionen
Gateway-funktionen är praktisk när behov finns av att 
styra belysningen på distans. Det kan vara fördelaktigt 
för fastighetsägare, vaktmästare, restaurangägare eller 
för eventuella supportärenden. Du kan använda en smart 
enhet med Casambi-app som placeras där belysningen 
sitter, för att kunna fjärrstyra ljuskällor. Den smarta 
enheten måste vara ansluten till internet och ha på sin 
blåtandsanslutning.  
Vill du hellre ha allting förberett och klart? Prata då 
med din installatör om Vadsbos praktiska Gateway för 
fjärranslutningar. Den klarar strömavbrott och kan enkelt 
förvaras i diskreta utrymmen.

3 Välj återigen “Gateway”.

4. Aktivera Gateway.

Vadsbo har alla lösningar

Visste du att du ville ha en trådlös strömbrytare i köket 
eller en knapp för att stänga av allt när du lämnar hemmet? 
Kanske en dimmer i alla rum?

Batterilös brytare

- Mpress Signal White S  
 V-42B2206-003Y

Trådlös fjärrkontroll 

- Xpress White  V-19BT08CASWH  
- Xpress Black V-19BT08CAS-BL
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1. Välj “Mer”. 2. Välj “Gateway”.
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